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Ze werd geboren te Oosterhout op 
16 april 1884. - Gesterkt door het 
Sacrament van de zieken overleed ze 
na een kort ziekbed. te Enschede op 
zondag 17 januari 1982. - In de uit
vaartdienst op donderdag 21 januari 
d.a.v. hebben wij haar uitgeleide ge
daan en hebben we haar begraven op 

de r.k.begraafplaats aan de 
Gronausestraat aldaar. 

Komend uit Noord Brabant en haar 
moederspraak nooit helemaal verlo
chenend, heeft ze zich in Enschede 
goed thuis gevoeld. Samen met haar 
man die jarenlang hoofd van de Jozef
school was, en met haar zes kinderen 
heeft ze een gelukkig leven gehad. 
Ook toen ze haar man in 1963 moest 
verliezen en dáárvoor nog 'n zoon van 
33 jaar, bleef ze zoals ze altijd was: 
evenwichtig, veel zelfverwerkend, een
voudig, haast altijd thuis aan de 
Lasondersingel 103. 

Zelden was ze ziek. Maar toen ze, 
na een leven van bijna 98 jaar - en 
daarmee langere tijd de oudste paro
chiane van de Jozefparochie. - haar 
einde voelde naderen. durfde ze haar 
leven uit handen te geven en te leg
gen in de veilige handen van God. 

De avond voor haar heengaan heb
ben we samen met haar gebeden ; 
"Onze Vader. .. Uw rijk kome en Wees 
gegroet Maria ... bid voor ons nu en in 
het uur van onze dood 

We vertrouwen erop dat God heeft 
woord gehouden: dat Hij. toen haar 
leven was opgebrand als een kaars. 
opnieuw " haar licht ontstoken heeft 
in die nacht" van zaterdag op zondag. 
nacht van Christus' Verrijzenis. 
We blijven bidden: 
God van levenden, niet van doden, 
neem haar op in Uw Vaderhuis. waar 
Christus voor haar al een plaats heeft 
bereid. Dit vragen wij U omwille van 't 
geloof, waarin ze zich aan U heeft 
vastgehouden. ten einde toe. en om
wille van Jezus Christus, Uw Zoon en 
eerstgeborene uit de doden. Amen. 

Voor uw blijken van meeleven en van 
deelneming tijdens het ziek-zijn en na 
het overlijden van moeder. danken wij 
U hartelijk. De familie Vermijs. 


